7/1998. (V. 4.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet
az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről
Az adóügyi feladatokat ellátók anyagi érdekeltségének megteremtésére, az 1990. évi C.
törvény 45. §-ban kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a következő
rendeletet alkotja:
Érdekeltségi alap
1. § (1) Az adóhatáskör címzettjei, továbbá a Polgármesteri Hivatal adóügyi
feladatokat ellátó köztisztviselői anyagi ösztönzése céljából érdekeltségi alapot kell
képezni.
Az érdekeltségi alapból kifizetés történhet beszedési-, ellenőrzési- és végrehajtási
jutalék jogcímén.
(2) Az érdekeltségi alapból részesül:
- az önkormányzat jegyzője,
- az adócsoport vezetője,
- az adócsoport dolgozói,
- és az ellenőrzéssel, felderítéssel, illetve behajtással megbízott köztisztviselők.
Az érdekeltségi alap forrása
2. § Az érdekeltségi alap forrása a felderített, jogerősen megállapított és beszedett
adóhiány adótartozás 50%-a.
- adóhiány: az ellenőrzés, vizsgálat során feltárt adó, bírság és pótlék összege.
Ellenőrzési, beszedési és végrehajtási jutalék
3. § (1) Az elvégzett ellenőrzési, felderítői, valamint végrehajtási munka alapján
az 1. § (2) bekezdés pontjaiban meghatározott köztisztviselők ellenőrzési, beszedési és
végrehajtási jutalékban részesülnek, a félévi, illetve az évi zárást követően.
(2) Az adó osztály az érdekeltségi alapról nyilvántartást vezet, annak ellenőrzését
a Belső Ellenőr végzi, kifizetését a Polgármester engedélyezi.
(3) A jutalék személyenként és évenként nem haladhatja meg a dolgozó éves
személyi alapilletményének 50%-át.
(4) A jutalék abban az esetben fizethető ki, ha az önkormányzat kezelésében lévő
adókból elszámolt bevétel eléri az önkormányzatnál nyilvántartott folyó évi fizetési
kötelezettség 90%-át. (A teljesítést a zárási összesítő adatai alapján kell megállapítani.)
(5) A jutalékot a teljesítés évében a munkában töltött idő arányában kell kifizetni.
(6) Munkában töltött időnek azokat a napokat kell tekinteni, amelyeken a dolgozót
illetmény illeti meg.
(7) Adóügyi osztályvezető és az adó osztály dolgozóinak jutalékát igénylés alapján
a Jegyző, a Jegyző jutalékát a Polgármester hagyja jóvá.
(8) A hatályos fegyelmi büntetés alatt álló jutalékban nem részesülhet.
Az érdekeltségi alap kezelése

4. § (1) Az érdekeltségi alapot megillető részesedést az önkormányzat letéti
számlájára kell átutalni. A pénzalapnak fedezni kell a társadalombiztosítási járulékot és a
munkaadói járulékot is.
(2) Az érdekeltségi alapot minden évben kétszer az első félévi, illetve a zárási
összesítőt követő hó 20-ig kell kifizetni, feltéve, hogy ennek fedezetéül szolgáló
érdekeltségi alap a rendelkezésre áll.
(3) Az érdekeltségi alap képzésével, kezelésével és felhasználásával kapcsolatos
ellenőrzés a Belső Ellenőr hatáskörébe tartozik.
(4) Az érdekeltségi alap képzéséről a Polgármester a Képviselő-testületnek
beszámol, évente egyszer az éves zárást követően.
Átmeneti és záró rendelkezések
5. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, első alkalommal az 1997. évi adóbehajtási és ellenőrzési munka értékelésénél kell alkalmazni. A folyamatban lévő
ügyekre nem vonatkozik.
Luttenberger Gusztáv
polgármester

Dr. Kollonay Enikő
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 1998. május 4-én.
Dunaharaszti, 1998. május 4.
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